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Geachte leden van de Amsterdamse gemeenteraad,  

 

Op 10 juli 2018 bent u door ons schriftelijk geïnformeerd over de uitgangspunten die Rijk en 

gemeente gezamenlijk hebben geformuleerd om de ontwikkelmogelijkheden van het 

Marineterrein opnieuw te verkennen. Aanleiding was de wens van Defensie om met meer functies 

dan eerder overeengekomen zichtbaar aanwezig te blijven op het Marineterrein. 

 

De afgelopen periode zijn de ontwikkelmogelijkheden door vertegenwoordigers van de gemeente 

Amsterdam, het Rijksvastgoedbedrijf, het Atelier Rijksbouwmeester en het ministerie van 

Defensie verkend. Ik ben verheugd u te kunnen melden dat we eruit zijn gekomen. Op 20 februari 

jl. is in het bestuurlijk overleg, in een goede onderlinge verstandhouding, de uitkomst van deze 

verkenning vastgesteld: de wensen en ambities van beide partijen, Amsterdam en Defensie, zijn 

verenigbaar en kunnen elkaar mogelijk versterken. Defensie blijft op het Marineterrein met een 

compacte kazerne, waarmee een aanzienlijke ruimte vrijkomt voor de gezamenlijke ambitie om 

het Marineterrein te ontwikkelen tot een innovatief toonaangevend nieuw stuk stad met een mix 

van leren, wonen en werken, sport en recreatie.  

 

Op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt over de omvang en locatie van de kazerne, aan de 

noordoostzijde van het Marineterrein. Ook is de afspraak gemaakt dat het sportveld, eigendom 

van Defensie, gezamenlijk gebruikt wordt door Defensie en Amsterdammers.  
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Afbeelding: globale omvang en locatie verschillende functies 

 

De volgende stap is het opstellen van een Nota van Uitgangspunten, waarin de ruimtelijke en 

programmatische kaders voor het hele Marineterrein verder worden vastgelegd. Deze Nota van 

Uitgangspunten zal integraal onderdeel uitmaken van de nog op te stellen Projectnota. Uiteraard 

wordt de door u op de Principenota aangenomen motie 1409 van 8 november 2017, waarin u 

verzoekt meer ruimte voor wonen en voorzieningen te realiseren, in het proces meegenomen. 

 

De plannen voor het Marineterrein kunnen nu weer verder vorm krijgen. Het opstellen van de Nota 

van Uitgangspunten gebeurt in gezamenlijkheid met het Rijk, maar ook Amsterdammers zullen 

hierbij betrokken worden. Naar verwachting zal eind 2020 de Nota van Uitgangspunten gereed 

zijn om vrij te geven voor inspraak. Dat is ook het moment waarop de gemeenteraad weer wordt 

geïnformeerd over de plannen voor het Marineterrein.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 
  
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
 
 
 
 
 
 
Victor Everhardt  
Wethouder Zuidas en Marineterrein  
 

 


